
ممثم قال الله تعالى :((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس مههه ا )) (( مب يي أ
م حلا ي ققهه

مل مو قدا .ا  قب حع أ
م مم آا  منا  قدو مب مع ا حما  قت أتن

م ملا  مو منا .ا  قدو قب حع مت مم اا  قدا  قب حع أ
م ملا  منا .ا  قرو مف مك حل ا

حم قكهه قن مدي حما  قكهه مل قدا .ا  قبهه حع أ
م ممهه آا  منا  قدو مبهه مع ا حما  قتهه أتن

م ملا  مو حما .ا  يت مبد مع رم اا  ددا  مب مع ا متن آا  أ
م

من مدي مىا  مل  ))، فهذه السورة هي إحدى سسسورتي اللخل،ص، ل ن سسسورتيمو
)) وكا نا قلا هوا اللها أحدا )) و((قلا ي اا أيه اا الك افرونا اللخل،ص (( 

سسسسنة الفجسسر، وفسسي سسسنة للم يقسسرأ بهمسسا فسسي  النبي صلى الله عليسسه وسسس
المغرب، وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من اللخل،ص لله عز وجسسل،

 )).قلا هههوا اللههها أحههدوالثناء عليه بالصفات الكاملسسة فسسي سسسورة (( 
اا نبيه : ((   )) ينسساديهم يعلسسن لهسسمقلا ي اا أيه اا الك افرونيقول الله آمر

 )) وهذا يشمل كل كافر سسسواء كسسا ن مسسني اا أيه اا الك افرونبالنداء (( 
المشركين، أو من اليهود، أو مسن النصسارى، أو مسن الشسيوعيين أو مسن
اا لتتبرأ غيرهم، كل كافر يجب أ ن تناديه بقلبك أو بلسانك إ ن كا ن حاضر

لا أعبههدا مهه ا)).  (( .((ا قلا يهه اا أيههه اا الكهه افرونا منسسه ومسسن عبسسادته 
تعبدون.ا ولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبد.ا ولا أتن اا ع ابدا م اا عبههدتم.ا ول

سكسسررت الجمسسل علسسى مرتيسسن، مرتيسسن. (( أتنتما ع ابدونا م اا أعبدا  ل)) 
ول )) أي: ل أعبد الذين تعبدونهم، وهم الصنام . (( أعبدا م اا تعبدون

مهه ا " هنسسا فسسي قسسوله: (( ا م ا )) وهسسو اللسسه، و"أتنتما ع ابدونا م اا أعبد
 " ل ن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فسسإنه يسسأتيا من )) بمعنى "أعبد

لا أعبههدا مهه اا تعبههدون.ا ولا أتنتههما ع ابههدونا مهه ا". (( مههنا بلفسسظ " 
ولا أتن ا )) يعني: أنا ل أعبسسد أصسسنامكم وأنتسسم ل تعبسسدو ن اللسسه. (( أعبد

 )): قد يظسسن الظسسا ن أ نع ابدا م اا عبدتم.ا ولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبد
لا أعبههدا مه اهذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك ل ن الصسسيغة مختلفسسة (( 

 ))؟لا أعبدا مهه اا تعبههدون )) هسسذا فعسسل أو اسسسم؟ سسسؤال؟(( تعبدون
 )) " عابسسد " و "عابسسدو ن " اسسسم،ولا أتن اا ع ابههدا مهه اا عبههدتمفعسسل، (( 

اا القسسول بسسأنه كسسرر والتوكيسسد لبسسد أ ن تكسسو ن الجملسسة الثانيسسة كسسالولى. إذ
اا لماذا هذا التكرار؟ قسسال بعسسض العلمسساء: ((  لا أعبدللتوكيد ضعيف، إذ

 )) فسسي المسسستقبل،ولا أتن اا ع ابدا مهه اا عبههدتم )): ال ن، (( م اا تعبدون
ولا أتن ا )) أي: فسسي الحسسال، (( لا أعبدا م اا تعبدونهذا قول، فصار (( 
 ))  يعنسسي فسسي المسسستقبل؛ ل ن الفعسسل المضسسارع يسسدلع ابدا م اا عبدتم

على الحال، واسم الفاعل يدل على الستقبال، بدليل أنه عمل، واسسسم
اا((   ))لا أعبههدا مهه اا تعبههدونالفاعل ل يعمل إل إذا كا ن للستقبال. فإذ

((ا ولا أتنتههما ع ابههدون )): ال ن، لا أعبدا م اا تعبدونفي الحاضر، (( 



 ))يعنسسي فسسيولا أتنهه اا ع ابههدا مهه اا عبههدتم )) يعنسسي ال ن، (( مهه اا أعبههد
 ))  يعنسسي فسسي المسسستقبل.((ا ولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبههدالمستقبل، 

((ا ولا أتنتههما ع ابههدونلكن أورد على هذا القول أورد إيراد كيف قال: 
 )) مع أنهم قد يؤمنو ن فيعبدو ن الله؟! وعلى هذا فيكسسو ن فسسيم اا أعبد

ولا أتنتمهذا القول نوع من الضعف. أجسسابوا عسسن ذلسسك بسسأ ن قسسوله: (( 
للم الله تعالى أنهم لنع ابدونا م اا أعبد عع  )) يخاطب المشركين الذين 

ممسسا، وهسسذا ممسسا يضسسعف القسسول بعسسض يؤمنوا. فيكو ن الخطسساب ليسسس عا
: أنها ايش؟ فيوالث اتني: أنها توكيد. الولالشيء فعندنا ال ن قول ن: 

)) أي: ل أعبسسدلا أعبههدا مهه اا تعبههدونا : (( القولا الثهه الثالمستقبل. 
 )) أي: ل تعبسسدو نولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبدالصنام التي تعبدونها،(( 

)) أي:ولا أتن اا ع ابدا م اا عبدتم.ا ولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبههدا الله، (( 
في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم، ول عبادتكم كعبادتي، فيكو ن
ايسسا للمعبسسود، لكنسسه نفسسي هذا نفي للفعل ل للمفعسسول بسسه، يعنسسي ليسسس نف
للعبسسادة أي ل أعبسسد كعبسسادتكم، ول تعبسسدو ن أنتسسم كعبسسادتي، ل ن عبسسادتي

القوللخالصة لله، وعبسسادتكم عبسسادة شسسرك. القسسول ال ن كسسم؟ ثلثسسة؟ 
ل: الختاره شيخ السلم ابن تيميسسة سسس رحمسسه اللسسه سسس أ ن قسسوله (( الرابع

 )) هذا الفعل، فوافقأعبدا م اا تعبدونا .ا ولا أتنتما ع ابدونا م اا أعبد
ولا أتن اا ع ابدا مهه اا عبههدتم.ا ولا أتنتههمالقول الول في هذه الجملة، (( 

 )) أي: في القبول، بمعنى ولسسن أقبسسل غيسسر عبسسادتي،ع ابدونا م اا أعبد
ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا، فتكو ن الجملة الولى عائسسدة
على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعنسسي ل أعبسسده
ول أرضاه، وأنتم كذلك، ل تعبدو ن الله ول ترضو ن بعبادته. وهذا القسسول
إذا تأملته ل يرد عليه شيء، ل يرد عليه شسسيء مسسن الهفسسوات السسسابقة،
اا،  ومن هنسسا نألخسسذ أ ن القسسرآ ن الكريسسم ليسسس فيسسه اا جيد ال حسن فيكو ن قو
اا، ليس فيه شيء مكرر إل وله فائدة، لننا شيء مكرر لغير فائدة إطلق
اا بدو ن فائدة لكا ن في القرآ ن ما هسسو اا مكرر لو قلنا: إ ن في القرآ ن شيئ
لغو، وهو منزه عن ذلك، وعلسسى هسسذا فسسالتكرار فسسي سسسورة الرحمسسن ((

ويلا يومئههذ ))، وفي سورة المرسلت (( فبأيا آل ءا ربكم اا تكذب ان
 )) تكرار لفائدة عظيمة، وهي أ ن كل آية مما بين هذه اليسسةللمكذبمين

المكررة، فإنها تشمل على نعم عظيمة، وآلء جسيمة، ثم إ ن فيهسسا مسن
فبأيا آل ءا ربكم االفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر عليه (( 

 ))،  ثسسم قسسال عسسزويلا يومئذا للمكذبمين ))، ويكرر عليه بس(( تكذب ان



 )) الذي أنتسسم عليسسهلكما دينكم )) (( لكما دينكما وليا دينوجل: (( 
وتدينو ن به، ولي ديني، فأنا بريء من دينكم، وأنتسسم بريئسسو ن مسسن دينسسي.
اد؛ لنسه بعسد قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجه
الجهاد ل يقر الكافر على دينه إل بالجزية إ ن كا ن من أهل الكتاب، على
القول الراجح أو من غيرهم، ولكن الصحيح أنها ل تنافي المسسر بالجهسساد
حتى نقول إنها منسولخة، بل هي باقية ويجب أ ن نتبرأ مسسن ديسسن اليهسسود
والنصارى والمشركين، في كل وقت وحين، ولهذا نقر اليهود والنصارى
على دينهم بالجزية، ونحن نعبد الله، وهم يعبدو ن ما يعبدو ن. علسسى كسسل
حال هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غيسسر اللسسه عسسز وجسسل،
سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها اللخل،ص لله عسسز وجسسل، وأ ن
 .ل نعبد إل الله وحده ل شريك له


